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چكيده
زمينه و هدف: پاسخگويى مناسب به حوادث، زمانى مقدور مى باشد كه از قبل، آمادگى الزم براى رويارويى با انواع مختلف حوادث و باليا وجود داشته 
باشد و با تشكيل تيم هاى مديريتى توانمند، به روش هاى صحيح كنترل بحران پرداخته شود تا خسارت و تلفات به حداقل برسد. در مرحله آمادگى، 
يكى از كاركردهاى مهم و اساسى جهت ارتقاى آمادگى و ظرفيت سازى، برگزارى انواع تمرين براى مقابله با باليا مى باشد. تمرين هاى مقابله با باليا 
سطوح مختلفى دارند كه كامل ترين سطح آن، تمرين عملياتى يا مانور عملياتى مى باشد. هدف از برگزارى تمرين ها، توسعه و بهبود، تائيد صالحيت و 
توانمندى سازمانى و آشكار شدن نقاط قوت و ضعف برنامه هاى آمادگى و پاسخ براى انجام يك يا چند كاركرد، در هنگام وقوع باليا مى باشد. پس از 
انجام تمرين هاى عملياتى، تمامى فعاليت ها و نحوه انجام آن ها توسط تيم ارزياب مورد بررسى قرار گرفته و با مشخص شدن نقاط ضعف و نقاط قوت، 

سعى در برطرف كردن مشكالت مى شود.
روش: در اين پژوهش با توجه به تمرين هاى انجام شده در سطوح متفاوت و بررسى پژوهش هاى محققان مختلف در زمينه برگزارى آموزش  هاى 
عمومى و تمرينات عملياتى و همچنين بررسى گزارشات تعدادى از مانورها و تمرين هاى عملياتى انجام شده در سازمان جمعيت هالل احمر شهرستان 
شهركرد توسط محقق، تعدادى از مشكالتى كه در هنگام برگزارى تمرين و مانور با آن مواجه هستيم، شناسايى شده، سپس با استفاده از روش سلسله 

مراتبى AHP اين معيارها اولويت بندى شده اند. 
يافته ها: با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش، مهم ترين و عمده ترين مشكل در برگزارى تمرينات عملياتى و مانورها، مشكالت مديريتى و 
عدم تهيه سناريو مى باشد. همچنين بى نظمى در انجام عمليات و نبود امكانات و تجهيزات مناسب كه از عدم مديريت صحيح ناشى مى شوند نيز از 

ديگر مشكالت موجود در انجام عمليات مى باشد.
نتيجه گيرى: با توجه به يافته هاى تحقيق الزم است قبل از اجراى تمرين عملياتى و مانور، سطوح مختلف تمرين هاى گفته شده به صورت مرتب و 
در سطح مديران و برنامه ريزان و عوامل اجرايى برگزار گردد و همچنين با تهيه يك سناريوى كامل و مناسب و با تعيين دقيق نقش افراد، اقدام به 

برگزارى تمرين در سطح عملياتى شود.
 (AHP) كلمات كليدى: آمادگى، تمرين عملياتى، مانور، آموزش همگانى، تحليل سلسله مراتبى
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ABSTRACT
Background and objectives: Appropriate reaction to disasters is possible while there is sufficient preparation to confront vari-
ous disasters and incidents by establishing capable management teams focused on crisis management methods to decrease 
losses and casualties. Practicing in order to confront with disaster is one the most important functions to improve preparation 
and capabilities in the preparation stage. There are various phases to confront with disasters which the best and perfect is ma-
neuver. The purpose of such practices is to improve and development, confirming organizational qualifications and capabilities 
as well as demonstration of strength and weak points of preparation plans and reactions to functions in the time of a disaster. 
All activities and their methods evaluate by an evaluative team to eliminate the problems.
Methods: In this study, some problems which may encountered during practices and maneuvers are identified according to the 
practices in various levels and different researches in the field of public education and practical activities as well as reviewing 
the reports of some maneuvers and practices in the Red Crescent Society of Shahre-kord by the researcher, and then prior-
itized by using the AHP hierarchical methods.
Finding: According to the results of this study, the most important problem in maneuvers and operational practices are mis-
management, lack of preparation scenario, as well as disorders in maneuvers and lack of equipment which caused by misman-
agement.
Result: According to the findings of this study it is necessary to arrange regular operational practices for managers, planners 
and executive staff with a perfect scenario in which all the roles are identified well before each maneuvers.  
Keywords: preparation, operational practice, maneuver, public education, AHP 
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مقدمه
وقوع باليا و سوانح همواره و در قرون متمادى زندگى جوامع انسانى 
را تحت تأثير قرار داده و تا كنون جلوگيرى از بروز اكثر اين باليا 
حوادث  اين  به  مناسب  پاسخگويى  جهت  لذا  است،  نشده  ميسر 
رساندن  حداقل  به  منظور  به  نيز  و  حادثه  يك  اثرات  كاهش  و 
خسارات و تلفات، بايستى با تشكيل تيم هاى مديريتى توانمند، به 
روش هاى صحيح كنترل بحران هاى پيش رو پرداخته شود (رضايى، 

ابراهيمى نژاد و صادقى، 1395). 
پاسخگويى مناسب به يك حادثه، زمانى مقدور خواهد بود كه از 
قبل آمادگى الزم براى رويارويى با يك حادثه، مدنظر قرار گرفته 
خسارات  اين  كاهش  منظور  به  بشر دوستانه،  سازمان هاى  و  باشد 
و تلفات، از نكات مشترك ما بين انواع بحران ها، الگوى مديريت 
بحران را ارائه نمايند كه اين الگو امروزه موسوم به چرخه مديريت 
از  يكى  آمادگى  مرحله  در   .(1395 نيا،  (قدسى  مى باشد  بحران 
ظرفيت سازى،  و  آمادگى  ارتقاى  جهت  اساسى  و  مهم  كاركرد هاى 
واقع  در  مى باشد.  باليا  با  مقابله  براى  تمرين  انواع  برگزارى 
هدف  با  كه   هستند  فعاليت هايى  مانورها،  و  عملياتى  تمرين هاى 
آموزش و تمرين توانمندى و تعيين صالحيت هاى اساسى در زمينه 
پيشگيرى و كاهش اثرات، كاهش آسيب پذيرى، پاسخ و بازتوانى 
در محيطى كه براى مشاركت كنندگان بدون خطر مى باشد، انجام 
هدف  با  مانورها  و  عملياتى  تمرين هاى  ديگر  عبارت  به  مى شوند. 
براى  سازمانى  توانمندى هاى  و  صالحيت ها  تأييد  و  بهبود  توسعه، 
مى شوند.  طراحى  باليا  وقوع  هنگام  در  كاركرد  چند  يا  يك  انجام 

ساالرى، 1395).
براى آمادگى هرچه بيشتر جهت پاسخ به يك بحران و عملياتى 
كردن برنامه هاى مربوطه، تمرين تمامى يا بخشى از اقدامات حين 
كه  تمرينات  اين  در  ضعف  نقاط  عمده ترين  است،  ضرورى  حادثه 
نوعى يادگيرى از طريق اجرا محسوب مى گردند، عدم هماهنگى و 
همكاري ميان سازمان ها، كمبود ضوابط و مقررات جامع، پراكندگى 
محدوديت  همچنين  و  موجود  مقررات  و  قوانين  بودن  نا كافى  و 
مانور  بحث  در  بسياري  قوت  نقاط  همچنين  مى باشد،  مالى  منابع 
مطرح است كه  شامل تجارب مفيد در مديريت بحران ها و روحيه 
تعاون و نوع دوستى در جامعه و مشاركت خوب و ارزشمند مردم 

(قنبري،  است  احمر  هالل  جمعيت  همچون   NGO سازمان هاي   و 
مداح، خانكه، كريملو و اردالن ،1390).

از سوى ديگر كمبود دانش و عدم آمادگي، به عنوان عاملي براي 
دشوار  شرايط  در  وظايف  اجراي  درحين  عاطفي  فشارهاي  ايجاد 
سازمان  همچنين  همكاران،1390)،  و  (قنبرى  است  شده  معرفي 
صدمات  ميزان  كاهش  بر  مؤثر  عوامل  از  يكي  جهاني  بهداشت 
نيروي  بنابراين  مى آورد.  به شمار  پرسنل  آمادگى  را  باليا  از  ناشي 
سالمتي  خدمات  ارائه  در  كننده  تسهيل  علل  از  يكي  آموزش ديده 

معرفي شده است (خانكه، 2006).
جهت آمادگى و باال رفتن توان عملياتى در حوادث پيش بينى 
نورى،  و  نسب  يزدانى  مى شود: (باباخانى،  توصيه  زير  موارد  نشده 

(1392،
برطرف  و  بيشتر  آمادگى  جهت  در  فصلى  مانورهاي  برگزاري   •
و  نجات  و  امداد  عمليات  هنگام  در  احتمالى  نقايص  نمودن 

جمع آوري سوانح.
مراحل  در  جانشين  و  اصلى  افراد  و  مديريتى  ساختار  طراحى   •

چهارگانه.
• ايجاد پوشش بيمه اي مناسب جهت نيروهاي عملياتى و امدادگر 

در مراحل آمادگى (تمرين) و مقابله.
• تهيه كارت شناسايى مناسب از طريق ستاد حوادث جهت اعضاي 

اصلى كميته.
شرح وظايف هر يك از پرسنل مورد نياز در زمان وقوع  • تعيين 

حوادث و آموزش.
• تعيين نوع و ميزان منابع (امكانات و تجهيزات) مورد نياز امور، 
براي مديريت حوادث غيرمترقبه در بخش هاي گوناگون و تهيه 

دستورالعمل به كارگيري آن ها.
• تعيين سازمان هاي همكار و پشتيبان.

مديريت  مرحله  چهار  اجراي  جهت  نياز  مورد  اعتبارات  برآورد   •
حوادث.

و  كشورها  ساير  در  عمل  مورد  طرح هاي  بررسى  و  گردآوري   •
استفاده از موارد مطلوب آنها. 

بنابراين با توجه به موارد ذكر شده، مهم ترين مسئله اي كه همواره 
مي بايست توسط مسئولين سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي 
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و درماني به منظور كاهش عوارض ناشي از باليا، مورد توجه قرار 
گيرد، تدوين برنامه آمادگي و آموزش پرسنل، براي اجراي وظايف  
هر فرد در اين زمينه است،  زيرا  كه اين امر از مهم ترين عوامل 
ايجاد آمادگي براى مقابله با باليا، در سازمان هاي بهداشت و درمان 
مي باشد (نصرآبادى، 2003). همچنين تأثير برنامه آمادگى مقابله 
با باليا بر ميزان آمادگى پرسنل پرستارى با محدوديت هايي همچون 
مشخص  باليا،  وقوع   زمان  در  مشكالت  حل  براى  همكاري  عدم 
شده و موجب افزايش دانش پرسنل از برنامه ريزي هاي انجام گرفته 
و آشنايى با وظايف هر فرد در اين برنامه ها مى شود. عالوه بر آن، 
برنامه هاى آموزشى برگزار شده، موجب كاهش مرگ و مير افراد 
آسيب ديده شده و مهارت كاركنان در اجراي وظايف محوله به آن ها 

را افزايش مي دُهد (خانكه، 2006).
ارزيابي  عنوان  با  مقاله اى  در  همكارانش  و  ربيعيان  مصطفى 
در  زلزله  خطر  با  مقابله  براي  آمادگي  ميزان  در  مؤثر  عوامل 
پايين  دليل  تهران،  پزشكي  علوم  دانشگاه  آموزشي  بيمارستان هاي 
و  مديريت  وجود  عدم  را،  بيمارستان ها  در  آمادگي  ميزان  بودن 
ذينفع  گروه هاي  و  كاركنان  آموزش  جهت  مدون  و  واحد  برنامه ي 
براي مقابله با خطر زلزله مى دانند. همچنين آن ها پيشنهاد  دادند كه 
درون بخشي  هماهنگي  بايد  حيطه،  اين  در  بيشتر  آمادگي  جهت  به 
با  آن  تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  و  يافته  افزايش  بين بخشي،  و 
آموزش، برگزاري دوره ها و مانورهاي مربوطه، در دستور كار قرار 
گيرد.از اين رو، لزوم برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي براي 
و  غير سازه اي  ايمني  مربوطه،  بيمارستان هاي  كاركنان  و  مديريت 
احساس  پيش  از  بيش  محيط،  بهداشت  با  مرتبط  موارد  رعايت 
بختياري  و  ميرقائد  طاهري  رعدآبادي،  حسيني،  مي شود (ربيعيان، 

علي آباد، ، 1392).
هدف از برگزارى تمرين هاى عملياتى و مانورها، توسعه و بهبود 
منابع سازمان، تأييد صالحيت و توانمندى سازمانى و آشكار شدن 
نقاط قوت و ضعف برنامه هاى آمادگى و پاسخ براى انجام يك يا 

چند كاركرد، در هنگام وقوع باليا مى باشد(حسن كرانى، 1392)
اهداف برگزارى تمرين 

هدف  دو  به  دستيابى  براى  را  تمرين ها  كننده،  برگزار  سازمان هاى 
تمرين  و  يادگيرى  براى  را  خود  پرسنل  اول  كنند:  مى  برگزار  عمده 

توانمند  فوريت ها  به  پاسخ  در  انتظار  مورد  عملكرد هاى  و  نقش ها 
مى سازند و دوم توانايى و ظرفيت هاى سازمان را براى پاسخ مؤثر به 

يك فوريت واقعى ارتقاء و بهبود مى بخشند.
اهداف اصلى برگزارى تمرين كه در اكثر منابع به آن اشاره شده 

است، شامل موارد زير مى باشد:
1- بررسى، ارزشيابى و معتبرسازى برنامه ها، سياست ها و روش هاى 

اجرايى
2- آشكار شدن نقاط قوت و ضعف برنامه هاى آمادگى و پاسخ

3- آشكار شدن كمبودها در منابع، امكانات و تجهيزات
و  آن ها  ميان  ارتباطات  بهبود  سازمانى،  بين  هماهنگى  توسعه   -4

تقويت كار گروهى 
5- شفاف كردن نقش ها و مسئوليت هاى افراد و سازمان ها

6- ارتقاى عملكرد و مهارت هاى فردى و گروهى
هماهنگى  مكانيزم هاى  و  تصميم گيرى  فرآيندهاى  ارزيابى   -7

درون سازمانى و برون سازمانى
ارتقاء  و  بهبود  پيشرفت،  براى  فرصت هايى  كردن  مشخص   -9

برنامه ها
مقامات  و  مديران  به  توجه  و  حمايت  جلب  و  برنامه ها  تاييد   -10

ارشد
هدف  مهم  ترين  و  اصلى ترين  كه  گفت  مى توان  حال  هر  در 
يك  به  مؤثر  پاسخ  ارائه  آمادگى  تمرين،   انواع  برگزارى  دليل  و 

فوريت واقعى مى باشد (ساالرى، 1395).
 تعريف مفاهيم

انواع تمرين:
الف) تمرين هاى مبتنى بر تئورى (تمرين هاى آموزشى يا كنفرانسى 

(سمينار، كارگاه، تمرين دور ميزى
ب) تمرين هاى مبتنى بر عمليات، تمرين داخلى ، تمرين فراگير

و  استراتژى ها  بر  تأكيد  بيشتر  كنفرانسى  تمرين هاى  در 
سياست ها و ضوابط است، درحاليكه در تمرين هاى عملياتى بيشتر 
تأكيد بر واكنش ها، تكنيك ها، روش ها، ظرفيت ها و امكانات است.
به  و  مى شود  ارائه  سطح  سه  در  تمرين ها  نوع  اين  در  آموزش 

تدريج در هر سطح، عمق و پيچيدگى بيشترى پيدا مى كند:
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سطح اول: سمينار
 بهترين نقطه براى شروع تمرين است. نقش و تأثير آن عمدتًا 

به اين شرح است:
آشنايى و عادت كاركنان به جزئيات برنامه هاى مديريت بحران• 
يادآورى توافقات بين بخش ها• 
يادآورى روش هاى انجام وظايف فردى و گروهى• 
تجهيزات، •  موجود)  توانمندى هاى  و  ظرفيت ها  يادآورى 

ارتباطات ،منابع مالى و.غيره)
يادآورى توانمندى هاى مورد انتظار• 
 اين نوع مانور نياز به تجربه زيادى ندارد و با آمادگى مختصر • 

پرسنل قابل اجراست. يك كاركرد مهم سمينار، شنيدن عقايد و 
ايده هاى كاركنان است.

سطح دوم: كارگاه 
 دو نقطه مميزه، نسبت به سمينار دارد:

اول اينكه در كارگاه، تعامل بين مجريان خيلى بيشتر است.• 
دوم اينكه عمدتًا مى توان يك خروجى مشخص) و سفارشى (از • 

آن انتظار داشت، مانند تدوين يك برنامه يا روش يا نيازسنجى 
و غيره

برگزارى  به  كمك  كارگاه ها،  مهم  كاركردهاى  از  يكى 
تمرين هاى عملياتى) به صورت يك خروجى سفارشى) است

سطح سوم: مانور دورميزى 
مانور دور ميزى پيشرفته ترين نوع تمرين آموزشى است و معموالً 
براى بحث و تمرين در مورد يك حادثه و سناريوى فرضى، طراحى 
و برگزار مى شود. در اين نوع مانور، مى توان اطالعات يك منطقه 
فرضى را براى شركت كنندگان تفسير كرد  و يا از آن ها خواست 
كه از معلومات خود، در مورد منطقه مربوط به خود، استفاده كنند.

سطح چهارم: تمرين عملياتى
وجوه  درآن،  كه  است  تمرين  نوع  كامل ترين  تمرين،  اين 
دستورالعمل هاى  و  بازسازى  عمليات،  آمادگى،  برنامه هاى  مختلف 
مى شوند.  نهادينه  و  سنجيده  بحران،  در  شركت كننده  سازمان هاى 
براى  كاركنان  عملى  آموزش  اول  وهله  در  تمرين،  اين  كاربرد 
عملكرد صحيح در شرايط اضطرارى و بحران بوده و هدف از انجام 
اين نوع تمرين، ارزيابى توانمندى هاى افراد و همچنين كاركردهاى 

متفاوت هر سيستم است. در سناريوى تمرين عملياتى، سير وقايع 
اجراى  تمرين  اين  در  مى شود.  هدايت  سازمان  مديريت  سطح  در 
يك برنامه مشخص، با يك تيم عملياتى مشخص، در شرايط بحرانى 
تا  مى شود  شبيه سازى  پراسترس،  فضاى  وهمچنين  شده  پياده سازى 
به-طوريكه  شود،  انجام  واقعى  فضاى  در  واقعى  عمليات  يك 
و  سريع  واكنش هاى  به  نياز  كه  واقعى  پيچيدگى هاى  و  مشكالت 
حل  و  شده  شبيه سازى  آموزش ديده،  تيم  توسط  نيز،  دارند،  مؤثر 

شوند (حسن كرانى،1392)
طراحى تمرين و مانور

به  مرحله  چند  در  كه  است  اصلى  بخش  چند  شامل  مانور  طراحى 
توضيح مناسب آنها خواهيم پرداخت:

مديريت پروژه• 
تشكيل تيم برنامه ريزى• 
برگزارى جلسات برنامه نويسى• 
تعيين اهداف مانور• 
نوشتن سناريو و مستندات آن• 
تعيين وظايف تيم پشتيبانى• 
تدوين متدولوژى و ابزار ارزيابى (حسن كرانى ، 1392)• 

ارزيابى
با  تمرين،  اجراى  نحوه  و  فعاليت ها  ثبت  تمرين،  ارزيابى  از  منظور 
بررسى رفتارها و عملكرد هاى صورت گرفته و مقايسه با پيامدهاى 
به  كه  حال  عين  در  است،  تمرين  در  درست،  عملكرد  و  نظر  مورد 

كليه نقاط قوت و ضعف توجه مى شود.
طراحى  طول  در  و  ابتدا  همان  از  ارزيابى  شاخص هاى  انتخاب 

تمرين انجام مى شود.
انتخاب شاخص ها بايد بر اساس زمينه هاى كارآمدى و كارآيى 
و  مجزا   صورت  به  مختلف،  بخش هاى  از  هريك  از  انتظار  مورد 
همچنين از كل سازمان مى باشد. در ارزيابى، بايد شاخص رضايت 
ويژه  شاخص هاى  افزودن  شود.  تعيين  انتظار  مورد  عملكرد  هر  از 
است.  طراحى  تيم  وظايف  از  منطقه اى  شرايط  اساس  بر  محلى 
از  نيز  ناظران  براى  ارزيابى  و  ثبت  و  مشاهده  فرم هاى  طراحى 

وظايف اجرايى تيم طراح است (كرانى، 1392)
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پيشينه
اجراي  و  سناريو  تدوين  طرح  انجام  با  همكارانش  و  هويدى  حسن 
مانور، درراستاي تحقق اصول مديريت بحران در پتروشيمى و اجراى 
مانور، نقاط ضعف مانور انجام شده را شناسايى و به ترتيب زير بيان 

نموده اند: (هويدى، گيوه چى، ظاهري عبدوند و ياري،  1395)
آتش نشانى  خودروهاي  آوردن  سرويس  به  جهت  نفرات  -كمبود 

(يك نفر اپراتور)
- قرار گرفتن خودروهاي آتش نشانى در مسير باد بدون توجه به بادنما

  P340 استقرار نامناسب خودرو -
- تجمع نفرات اضافى و تماشاچى در محدوده اجراي مانور 

- به سرويس نياوردن هايدرانت مانيتورهاي واحد توسط بهره بردار 
- حضور تمامى نفرات بهره برداري، آتش نشانى، بهداري، ايمنى و 

حراست بدون تجهيزات حفاظت تنفسى 
- كمبود نفرات بهداري در هنگام حوادث شديد 

ارزيابي  عنوان  با  مقاله اى  در  همكارانش  و  ربيعيان  مصطفى 
در  زلزله  خطر  با  مقابله  براي  آمادگي  ميزان  در  مؤثر  عوامل 
پايين  دليل  تهران،  پزشكي  علوم  دانشگاه  آموزشي  بيمارستان هاي 
بودن ميزان آمادگي در بيمارستان ها را، عدم وجود مديريت صحيح 
و برنامه ي واحد و مدون جهت آموزش كاركنان و گروه هاي ذينفع، 
براي مقابله با خطر زلزله مى دانند. همچنين آنان پيشنهاد دادند كه  
و  درون بخشي  هماهنگي  بايد  حيطه،  اين  در  بيشتر  آمادگي  براى 
بين بخشي افزايش يافته و با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با آموزش، 
برگزاري دوره ها و مانورهاي مربوطه، در دستور كار قرار گيرد. لذا 
لزوم برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي و انواع مانورها، براي 
و  سازه اي  غير  ايمني  مربوطه،  بيمارستان هاي  كاركنان  و  مديريت 
مي  احساس  پيش  از  بيش  محيط  بهداشت  با  مرتبط  موارد  رعايت 

شود (ربيعيان و همكاران، 1392).
در پژوهشى كه در رابطه با مديريت بحران جامعه محور توسط 
و  دوام  طرح  بررسى  با  است،  گرفته  انجام  همكارانش  و  رفيعيان 
آموزش عمومى در سطح محالت، مشكالت و نارسايى هاى طرح دوام، 
از قرار ذيل مطرح گرديدند: نبود امكانات آموزشى كافى، مداومت 
نداشتن تمرين ها، فعاليت ها و پيوسته نبودن كالس ها ، شركت ندادن 
عدم  تيمى،  و  گروهى  كار  انجام  عدم  و  فعاليت ها  در  گروه  اعضاى 

آموزش عملى، مديريت نامناسب، عدم همكارى و تعاون بين اعضاى 
گروه، نداشتن احساس مسئوليت هميشگى و جدى نگرفتن كالس ها 
از سوى اعضا، وجود قشرها، سنين و سطح سواد مختلف كه خود، 
كه  عضويت  شرايط  -بر خالف  مى آورد  پايين  را  گروهى  انسجام 
حداقل ديپلم است، از قشر بى سواد نيز در اين گروه استفاده مى شود- 
عدم برنامه ريزى منظم و مداوم و اطالع رسانى مناسب، محدود بودن 
كال س ها، نبود امكانات كافى در اختيار محله به منظور جلوگيرى از 
حوادث، ادامه و تكميل كال  س هاى امداد و نجات كه در بررسى هاى 

ميدانينيز  به آن اشاره مى شود (رفيعيان و مطهرى، 1391).
روش

به منظور شناسايى مشكالت موجود در انجام عمليات مانور، تعدادى 
از مانور هايى كه در سازمان جمعيت هالل احمر شهرستان شهركرد 
احمر  هالل  جمعيت  گزارشات  طبق  گرديدند.  بررسى  شده،  انجام 
سال  اول  ماهه  سه  در  عملياتى  مانور  سه  تعداد  شهركرد،  شهرستان 
1396 برگزار گرديده كه به ترتريب عبارتند از: مانور مقايس كامل 
زلزله در روستاى ارجنك، تمرين محدود جستجو و نجات در جاده در 
شهرستان شهركرد و مانور تمرين محدود جستجو و نجات در سيالب 

واقع در محل سد زاينده رود. 
با بررسى گزارشات مانورهاى انجام شده و استفاده از تجربيات 
شخصى و مشاهدات محقق به عنوان يكى از اعضاى شركت كننده 
مانور  برگزارى  مسئوالن  تجربيات  از  استفاده  همچنين  و  مانور  در 
در واحد امداد جمعيت هالل احمر شهرستان، تعدادى از مشكالت 
اين  تكميل  و  پرسشنامه  تهيه  با  سپس  و  شده  معرفى  موجود 
پرسشنامه توسط 50 نفر از مسئوالن، امدادگران و شركت كنندگان 
در مانور، تعدادى از مهم ترين مشكالت شناسايى شدند. با عنايت 
به موارد مطروحه فوق، مى توان مشكالت موجود در انجام مانورها 

و تمرينات عملياتى را به شرح ذيل بيان نمود(يافته هاى محقق):
1- آشنا نبودن بعضى افراد با تجهيزات و امكانات 

2- بى نظمى در انجام عمليات
3- عدم وجود سناريوى دقيق و مشخص نبودن دقيق نقش، وظيفه 

و مسئوليت افراد 
4- گم شدن و از دست دادن وسايل و امكانات مورد استفاده در عمليات 

5- عدم انجام ارزيابى دقيق پس از برگزارى تمرين باليا
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6- عدم وجود هماهنگى بين سازمان هاى برگزار كننده مانور
7- عدم وجود امكانات كافى در زمان انجام تمرين عملياتى 

8- عدم وجود هماهنگى كافى بين اعضاى يك سازمان 
سپس با بهره گيرى از روش سلسله مراتبى AHP اين مشكالت 
اولويت بندى شده و راه حل هايى متناسب با اين مشكالت  ارائه شد. 
فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستم هاي طراحي 
شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است و بنا به تعريف 
AHP عبارتست از: يك روش تصميم گيري كه توسط آن، مي توان 

تصميماتي كه وابسته به معيارهاي مختلف است را اتخاذ نمود. اين 
رويكرد، امكان فرموله كردن مسأله را به صورت سلسله مراتبي فراهم 
مي كند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و 

كيفي را در مسأله دارد (قدسى پور، 1389).
يافته ها

به منظور دستيابى به هدف اين پژوهش، يعنى بررسى و اولويت بندى 
مشكالت موجود در اجراى تمرين هاى عملياتى و مانور، ابتدا جدول 
مقايسه زوجى طراحى شده (جدول شماره 1) و سپس اين جدول در 
اختيار افراد با تجربه، خبره كار و فرهيختگان حوزه مديريت بحران 
 Expert افزار  نرم  توسط  پاسخ ها  آناليز  از  بعد  كه  گرفت  قرار 
Choice ضريب سازگارى 0/03 به همراه وزن معيارها از قرار جدول 

شماره 2 مشخص گرديد.

جدول 1. مقايسه زوجى چالش هاى مديريتى در آموزش همگانى در 
تمرين مقابله با باليا
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1مسئوليت افراد

*1عدم تهيه سناريوى مانور

**1بى نظمى در عمليات

نامشخص بودن نحوه 
***1هماهنگى برون سازمان
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******1مانور

جدول 2. آناليز پاسخ خبرگان
درصد وزنىوزنمعيار مورد سنجش

16/1 ٪0/161 نامشخص بودن نقش و مسئوليت افراد
30/4 ٪0/304عدم تهيه سناريوى مانور
19/2 ٪0/192بى نظمى در عمليات

11/4 ٪0/114نامشخص بودن نحوه هماهنگى برون سازمان
6/2 ٪0/062عدم آشنايى افراد با تجهيزات

13/3 ٪0/133كمبود تجهيزات مانور
3/4 ٪0/034هدر رفت تجهيزات در مانور

100٪1جمع كل

با توجه به نتايج به دست آمده از آناليز روش AHP، مشكل عدم 
تمرينات  انجام  در  مشكل،  مهم ترين  به عنوان  مانور  سناريوى  تهيه 
عملياتى و مانور با درصد وزنى بااليى نسبت به سايرين شناسايى 
شد. بعد از آن به ترتيب عوامل بى نظمى در عمليات و نامشخص 
بودن نقش و مسئوليت افراد، در رده هاى بعدى قرار گرفتند كه اين 
سه عامل با اختصاص بيش از 65 درصد وزنى در وزن كل معيارها 
جزء مهم ترين عوامل ايجاد اختالل در انجام عمليات مانور هستند. 
چهار عامل ديگر نيز به ترتيب عبارتند از: كمبود تجهيزات مانور، 
نامشخص بودن نحوه هماهنگى برون سازمان، عدم آشنايى افراد با 

تجهيزات، هدر رفت تجهيزات در مانور.
بنابراين با بررسى عوامل مذكور در باال مى توان نتيجه گرفت 
كه تهيه سناريوى دقيق و ليست كامل افراد شركت كننده در مانور 
و تعيين نقش دقيق افراد مى توان مشكالت موجود در عمليات مانور 
را كاهش داد و همچنين با انجام هماهنگى هاى الزم درون سازمانى 
و  و برون سازمانى، با ساير سازمان ها و ارگان هاى شركت كننده در 
مانور، مانند سازمان آتش نشانى، مراكز علوم پزشكى و اورژانس، 
نيروى انتظامى و ديگر سازمان هاى پاسخگو در زمان حادثه، ميزان 
هماهنگى و همكارى بين سازمانى را گسترش داد و بدين وسيله به 

باال بردن سطح تاب آورى جامعه در مقابل مخاطرات كمك كرد.
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مانورها،  انجام  در  مى رود  انتظار  اينكه  به  توجه  با  گيرى:  نتيجه 
ميزان  افزايش  باعث  و  رفته  باال  شركت كننده  افراد  آمادگى  سطح 
انجام  در  حال  عين  در  اما  شود،  جامعه  افراد  بين  در  تاب آورى 
مانورهاى عملياتى مشكالت و نقايصى نيز موجود مى باشد. با توجه 
به وجود اين مشكالت، بهترين روش براى بهبود عملكرد تمرين ها و 
رسيدن به اهداف مدنظر تمرين، برنامه ريزى بهبود بعد از برگزارى 
است  روش هايى  شامل  بهبود،  برنامه ريزى  فرآيند  مى باشد.  تمرين 
كه بعد از ارزيابى تمرين در برابر باليا و به استناد توصيه ها و موارد 
مى شوند.  ارائه  تمرين  از  پس  نهايى،  گزارش  سند  در  پيشنهادى 
به گونه اى كه اجراى اين  موارد، در قالب يك چرخه مداوم بهبود 

كيفيت، منجر به توسعه و ارتقاى توانمندى هاى پاسخ مى گردد.
و  قوت  نقاط  شناخت  با  باليا،  با  مقابله  تمرين  پايان  از  پس 
استفاده  همچنين  و  تمرين  در  شركت كننده  تيم هاى  و  افراد  ضعف 
از فرم هاى ارزيابى براى رفع مشكالت موجود، اقدام مى شود. يكى 
از مهم ترين مشكالت موجود، عدم آشنايى افراد با اهداف تمرين، 
كه  است،  عمليات  انجام  حين  در  موجود  بى نظمى  و  خود  وظايف 
دليل اصلى وجود اين مشكالت، عدم وجود سناريوى كامل و جامع 
راجع به تمرين و مانور مى باشد. در صورتى كه تيم برنامه ريزى و 
مسئوالن برگزارى تمرين، قبل از شروع مراحل مختلف، تمرينات 
و  فردى  ويژگى هاى  از  كافى  شناخت  و  دهند  انجام  به ترتيب  را 
با  مى توانند  باشند،  داشته  تمرين  در  شركت كننده  افراد  شخصيتى 
واگذار كردن نقش هاى خاص و متناسب با روحيات افراد، از بروز 

بسيارى مشكالت جلوگيرى كنند.
همچنين پيشنهاد مى گردد كه قبل از هرگونه تمرين عملياتى، 
تمرينات دور ميزى و يا كارگاه هاى آموزشى تشكيل گردد تا افراد با 
نقش ها و وظايف خود در زمان انجام تمرينات عمليات، آشنا شوند. 
بيشتر  افراد  آمادگى  شود،  بيشتر  عملياتى  تمرينات  تعداد  چه  هر 
وقوع  زمان  در  بنابراين  مى شوند  آشنا  خود  اصلى  وظايف  با  شده، 
دهند.  نشان  را  مناسب  عكس العمل  مى توانند  بهتر  واقعى،  حادثه 
در واقع هدف اصلى تمامى تمرين هاى مقابله با باليا اين است كه 
سازمان هاى پاسخگو بتوانند در زمان بروز حادثه، بدون فوت وقت 

به يارى آسيب ديدگان بشتابند.
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